
   
 

   
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening 
 

 

Corona-pandemin har naturligtvis påverkat föreningens verksamhet under 
2020, vilket framgår på tillämpliga ställen nedan. För närvarande är vår 
exkursionsverksamhet inställd, tills gällande restriktioner förhoppningsvis 
lättas under våren 2021. 

Styrelse och medlemmar 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Eva Björnström (sekreterare), 
Yui Chomphunut Haglund (webbansvarig), Anders Dahl (ordförande), Mats 
Karlsson, Louise Nevander, Stefan Phalagorn Bergström (vice ordförande), 
Lars Salomon, Daniel Svensson, Jan Svensson, Sigvard Svensson (kassör), 
Tony Svensson (programansvarig). 
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Totalt har 280 
personer betalat medlemsavgiften för 2020, varav 63 som familjemedlemmar. 
Det är en ökning med 26 sedan 2019, drygt 10% och en återgång till tidigare 
nivå. Föreningen har dessutom 5 hedersmedlemmar, då Carl-Gustav Bengtsson 
tyvärr avlidit 2020. 
Föreningens revisor under året har varit Matz Hansson, med Ulf Olsson som 
suppleant. Helena Lindgren och Vladimira Pelkonenova har utgjort 
valberedning. 

Verksamhet 
Programkommittén har bestått av Tony Svensson (sammankallande), Helena 
Lindgren, Jan Svensson, Yui Chomphunut Haglund, Stefan Phalagorn 
Bergström, Lars Salomon och Mats Karlsson. 
Under året genomfördes 24 exkursioner utöver årsmötet. Pga. 
Coronarestriktioner fick tre exkursioner ställas in. De flesta exkursionerna finns 
kortfattat refererade i föreningens tidskrift Puggehatten. Många exkursioner har 
varit mycket välbesökta, totalt kunde vi räkna in knappt 400 deltagare. Genom 
bred verksamhet med en blandning av matsvampsexkursioner och 
inventeringsexkursioner har vi kunnat locka många deltagare till våra 
exkursioner. Inte minst närvaron på Facebook har gjort att vi lockat en bredare 
publik. Då samåkning inte varit lämpligt har ibland exkursionsmål fått ändras 
med kort varsel för att få plats med fler bilar än vanligt och det har varit en 
utmaning. Allt detta har lösts och möjliggjorts genom duktiga och engagerade 
exkursionsledare, 8 till antalet. 



   
 

   
 

Den 10 oktober var det tänkt att vi skulle besöka Svampevennerne på 
Bornholm. Reserestriktioner gjorde dock att det istället fick bli en exkursion på 
hemmaplan. Denna leddes av Sigvard Svensson och gick till Borstbäcken, norr 
om Vombsjön.  
Inventeringshelgen 2020 var planerad att genomföras helgen 2-4 oktober. Även 
här tvingades vi tänka om och det blev istället två exkursioner lördagen den 3 
oktober. En exkursion gick till Hasslemölla vid Veberöd och den andra var ett 
samarrangemang med naturskyddsföreningen i Göinge och gick till 
Grävlingabackarna.  
”Svampens dag”, gemensam för Sverige, Norge och Danmark, anordnades 2020 
som alltid den första söndagen i september, dvs söndagen den 6:e. I Skåne 
erbjöds ett antal aktiviteter under dagen, några med engagemang från 
Puggehattens medlemmar. Arrangemang med anknytning till svampens dag 
anordnades i Stenshuvuds NP, naturum Skrylle, Söderåsens NP, naturum 
Vattenriket samt en svampexkursion söder om Brösarp. Från föreningens sida 
har vi inte haft någon samordning kring aktiviteter.  
Föreningen erbjuds fortlöpande att yttra sig över förslag till nya naturreservat, 
ändrade skötselplaner, åtgärdsprogram, bevarandeplaner, kommunala 
naturvårdsprogram och liknande. Under året har 11 av omkring 20 inkomna 
remisser besvarats av någon ur styrelsen eller annan medlem. Arbetet är 
tidskrävande och det är ett fåtal personer som svarar på remisserna från 
föreningens sida. 
Vi har deltagit aktivt i olika samrådsgrupper kring naturvård, där vi på olika sätt 
bidrar med kunskap om svamparnas betydelse för biologisk mångfald. Bland 
annat har representanter från styrelsen haft ett dialogmöte, den 14 oktober, med 
ledningen för Länsstyrelsens Naturskydds- resp. Naturvårdsenheter.  
Puggehatten har fått inbjudningar till bl.a. Samrådsgruppen för naturvård och 
Skånsk skogsstrategi. På grund av coronarestriktioner har dock de flesta 
dialogmöten och andra aktiviteter ställts in under året. Puggehatten har 
representanter i skötselråden för Skoghejdans naturreservat och Söderåsens 
nationalpark.  
Projektet “Skånes svampar” har under 2020 varit vilande. Projektet är i en fas 
där så mycket som möjligt av alla spridda anteckningar slutligen kommer att bli 
digitaliserade. Först därefter kan nya faser, bland annat namnuppdateringar, bli 
aktuella för att undvika så mycket dubbelarbete som möjligt. Målet är att alla 
uppgifter skall registreras och slutligen bli tillgängliga i Artportalen. I 
styrgruppen för projektet ingår Nils-Otto Nilsson (projektledare), Claes Ingvert, 
Tony Svensson och Anders Dahl. 
  



   
 

   
 

Ansvariga för webb och kommunikation har under året varit Yui Chomphunut 
Haglund (sammankallande), Daniel Svensson, Anders Dahl, Louise Nevander 
och Stefan Phalagorn Bergström. Föreningens Facebook-sida 
(facebook.com/svampmedpuggehatten) blir allt mer populär och hade vid slutet 
av 2020 1150 följare. Vi planerar att fortlöpande utveckla både webbplatsen 
(puggehatten.se) och föreningens närvaro på sociala medier. 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av den bifogade redogörelsen. Medlemsavgiften 
har för år 2020 varit 125 kr. Familjemedlemskap har kostat 10 kr. Föreningen 
har efter ansökan fått ett generöst bidrag på 24000 kr till verksamheten från 
Region Skåne, men beslutet kom först i december och utbetalningen gjordes 
först i januari 2021. Verksamhetsbidrag på 4500 - 5000 kr har också erhållits 
från Lund, Kävlinge, Lomma, Trelleborg och Helsingborg kommuner. Dessa 
pengar har öronmärkts för "Skånes Svampar".  
Ansökan till Stenholms fond resulterade i bidrag på 15 000 kr avsedda för 
inventeringshelgen. Då inventeringshelgen ställdes in beviljades istället att 
dessa pengar används för milersättning till exkursionsledare. De ca 10000 som 
återstår skjuts till arrangemanget av Nordic Mycological Congress 2021. 
Från Studiefrämjandet har vi fått 2800 kr i verksamhetsbidrag baserat på 
genomförda arrangemang med minst fem deltagare. Årets stora överskott på 
nästan 40000 beror dels på att ingen inventeringshelg genomfördes, dels på att i 
stort sett inget arbete utförts i projekt Skånes Svampar i kombination med att vi 
fått mer kommunala bidrag än tidigare år. Puggehatten har utkommit med ett 
dubbelnummer vilket likaså minskat kostnaden för både tryck och distribution. 

Medlemsbladet Puggehatten 
Tidskriften omfattade under året 72 sidor fördelade på 3 nummer (varav ett 
dubbelnummer). Nummer 4 var som tidigare år en föreningsmatrikel. Upplagan 
har varit 350 exemplar varav 67 skickats som friexemplar till alla 
kommunbibliotek i Skåne, till institutioner i Norden eller som byte mot 
tidskrifter från andra föreningar.  
Redaktionen har under året bestått av Per Magnusson (redaktör), Dicte 
Helmersson, Ulf Olsson, Ulf Ryde och Tony Svensson. 
 
  



   
 

   
 

Styrelsen, den 28 februari 2021 

 

Anders Dahl (ordförande) Sigvard Svensson (kassör) Eva Björnström (sekreterare) 
 
 

Stefan Phalagorn Bergström Yui Chomphunut Haglund Mats Karlsson  
 
 

Louise Nevander Jan Svensson Tony Svensson 

 

Lars Salomon Daniel Svensson 


